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Wist je dat...
Je wil dat studenten jouw bedrijf
Er in Nederland ongeveer 950.000

leren kennen en aantrekkelijk
vinden. Stagiaires aannemen is een

mbo en hbo studenten zijn.

geweldig instrument om een

40% van mbo’ers en 80% van de
bbl’ers blijft na de stage bij een
bedrijf werken.

supersterk employer brand te
bouwen en om om effectief en

ficient toekomstig

kostenef

personeel op te leiden en aan te

37% geeft aan dat de stage een
instrument is om kennis te maken

ë

nemen.

Wat zeker in deze economische
mindere tijd heel belangrijk is.

met potenti le werkgevers.

:

Bron Brandchart

Onboarding en werving
Wist je dat 87% van de nieuwe mensen, de kat uit de boom kijkt bij
binnenkomst en nog niet volledig 'aan boord' is? Twijfels wegnemen door aan
te geven dat de keuze goed is geweest is in deze periode zeer belangrijk.

Bron: Aberdeen Group

51% van de vertrekkende medewerkers bij een bedrijf besluit om te
vertrekken binnen 6 maanden. 


22% al in de eerste 45 dagen.
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De belangrijkste redenen voor vertrek van nieuwe medewerkers zijn:



Geen match met de cultuur;

Niet voldoen aan verwachtingen;

Slechte onboarding.



Dat is een duur geintje:

het vervangen van de gemiddelde medewerker kost tussen de 20 en 200%
van het bruto jaarsalaris van die medewerker. Dit is erg afhankelijk van sector,
branche en type functie, maar in alle gevallen gaat het om duizenden euro’s.

: HRM, Columbia University, payscale

Bron S

Waarom stages?
De stage is een sollicitatiegesprek van 20
Je leert elkaar

weken.


écht kennen. Beter dan in een paar gesprekken waarin jullie je

als bedrijf en de student zo goed mogelijk voordoen. De kans dat iemand
vertrekt door

verkeerde verwachtingen en mismatch met cultuur is vele

malen kleiner.
De gemiddelde inwerktijd voor nieuwe medewerkers is

3-6 maanden

1 op de begroting drukt.

De duur van een stage? Precies, 5 á 6 maanden. Het is daarmee een
prachtig onboarding proces!

terwijl diegene al vanaf dag




Het is een ideale employer branding strategie. 

Zorg er dus voor dat iedere student die je bedrijf bezoekt of leert kennen een
topervaring heeft. Het maakt de employer brand sterker waardoor je
eenvoudiger werft. Je bespaart op wervingskosten en de kans dat iemand
blijft is groter.


Lage kosten
Een student drukt in veel gevallen (bbl uitgezonderd) nog niet volledig op de
loonlijst tijdens de stage. Je zorgt voor een goede selectie tegen lage kosten die
je kunt investeren in de ontwikkeling van talent!



Matcht het toch niet? Dan zit je niet na een half jaar vast aan iemand. De
vervangingskosten voor een stagiair zijn laag.



Bespaar je bedrijf veel tijd en geld. 

Werk met stagiairs, juist in moeilijke tijden.


Plaats je stagevacature gratis op www.TalentZ.nl.

TalentZ matcht op skills, vaardigheden en opleiding de beste student aan je vacature.
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